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 CARRIS 

   

 

Projecto “Buying Green” – Comprar de forma mais verde 

 

EMPRESA 

A Companhia Carris de Ferro de Lisboa S.A. é uma sociedade anónima de capitais públicos 

constituída em Setembro de 1872. Tem por actividade principal a exploração de 

transportes colectivos de superfície na cidade de Lisboa, por concessão em regime de 

exclusividade, renovada pela Câmara Municipal de Lisboa em 1973 por um período de 50 

anos. Serve a Área Metropolitana de Lisboa há 135 anos. Actualmente transporta cerca de 

240 milhões de passageiros por ano, com recurso a uma frota de mais de 750 veículos. 

Tendo vindo a introduzir várias medidas de forma a contrariar a perda da quota de 

mercado, contribuindo para uma maior e melhor mobilidade da população. Em 2007 os 

proveitos da Carris foram de 135.240.027,78 euros. Em Dezembro de 2007 a empresa 

integrava 2778 colaboradores. 

 

ENVOLVIMENTO 

A Carris tem vindo a incluir critérios e considerações ambientais nos clausulados dos 

cadernos de encargos, ao nível da aquisição de bens e serviços, nomeadamente de 

veículos. Estas exigências têm contribuído, junto dos fornecedores, para a adopção 

generalizada de boas práticas nas suas cadeias de produção e fornecimento. A Carris foi, 

aliás, o primeiro operador público de transportes a ter globalmente certificado o seu 

Sistema de Gestão de Qualidade, segundo a norma de referência NP EN ISO 9001:2000, 

bem como o serviço de várias carreiras, de acordo com a norma NP EN 13816:2003. 

A comprová-lo, assinala-se a recente atribuição à Carris, em finais de 2006, do 

“Certificado de Boas Práticas em Compras Ambientalmente Orientadas”, em resultado da 

 2008 
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sua participação no primeiro “Workshop Internacional Buying Green”, patrocinado pela 

Comissão Europeia e organizado pelo ICLEI – International Council for Local 

Environmental Initiatives, em parceria com o CENDES – Centro para o Desenvolvimento 

Empresarial Sustentável, que decorreu em Lisboa. 

 

PROJECTO 

A iniciativa “Buying Green” centra-se na área das “Aquisições Ambientalmente 

Orientadas”. Significa isto que em todas as operações de aquisição da empresa devem ser 

incluídos os aspectos ambientais. Tanto ao nível dos programas de concurso e dos 

critérios de adjudicação, como nos cadernos de encargos e nas especificações técnicas. A 

implementação efectiva deste programa permite uma redução de custos para a empresa, 

a par de um aumento da eficiência energética e de uma redução da produção de resíduos, 

contribuindo, por consequência, para uma maior preservação ambiental. Este projecto vai 

de encontro ao objectivo da União Europeia de garantir que este tipo de procedimento 

esteja presente em 40 por cento dos “Contratos de Aquisição de Bens e Serviços Públicos” 

até 2010. 

 

ACTIVIDADES  

Visando a desmaterialização do regime de procedimentos de contratação, a Carris está 

numa fase de avaliação dos processos de contratação electrónica para a tomada de 

decisão da sua implementação. Inicialmente foram encetados contactos com empresas da 

especialidade, com vista a utilizar o portal da Internet para a celebração da contratação 

pública electrónica. Em 2007, procedeu-se aos concursos de aquisição de fardas e de 

papel, através da plataforma electrónica disponibilizada pela Vortal. Em 2008 está a 

decorrer o concurso de fornecimento, gestão e manutenção de serviços de printing. Esta 

última medida permitirá, para além da redução de custos, contribuir para a diminuição de 

consumo de papel, pela introdução de equipamentos com possibilidade de impressão 

frente e verso. Possibilitará igualmente a redução substancial de consumíveis dos 

equipamentos de reprodução, em resultado da diminuição do parque deste tipo de 

equipamentos. Além destas medidas, em todos os processos de aquisição da Carris, cujos 

bens ou serviços a adquirir possam dar origem à produção de resíduos, foram 

introduzidos no clausulado dos respectivos cadernos de encargos requisitos de natureza 
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ambiental, cujo cumprimento visa a minimização do impacto sobre o ambiente. 

Constituem-se como stakeholders envolvidos todos os prestadores da plataforma 

electrónica, neste caso a Vortal e os fornecedores.  

 

Mais informações em: http://carris.pt/  
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